
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม - วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๔ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑) 
 

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณา 
ร่างกฎหมาย และให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย
แก่หน่วยงาน เพ่ือให้การจัดท ากฎหมาย
แล้วเสร็จ และมีผลใช้บั งคับให้ทันต่อ
สถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย

แก่หน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๓๒ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. .... 
๒ ร่างประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส  

จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอ าเภอแม่ลาน 
๓ ร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผล

ใช้บังคับ 
๔ ร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศและค าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

ยังคงมีผลใช้บังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ นายวัฒนศักดิ์ ศุภศักดิ์ ขอหารือขอให้จัดเข้าสู่ต าแหน่งที่ถูกต้องและการใช้จ่ายเงินแผ่นดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล 
บ้านฉาง ต าบลบางปรอก ต าบลบางหลวง ต าบลบางเดื่อ ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี ต าบลคูบางหลวง ต าบล 
คลองพระอุดม อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และต าบลคลองข่อย อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลฉลุง  ต าบลเจ๊ะบิลัง 
และต าบลบ้านควน อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนสิทธิโดยการ

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปยัง ส.ป.ก. พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การอนุญาตให้จัดตั้งและด าเนินการ

สถานพยาบาลสัตว์ การโอนใบอนุญาต และการแสดงความจ านงเป็นผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
สัตว์ พ.ศ. .... 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
สัตว์ พ.ศ. .... 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย 
ของอ่างเก็บน้ าแม่กวง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ส าหรับ
โรงเรียนในระบบ พ.ศ. .... 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ก าหนดรายการสินค้าห้ามน าผ่านภายใต้
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  
เพ่ือขยายทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
๓๔ (บางวัว) และทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ที่บ้านสวนมะพร้าว บ้านวังตะโก บ้านนาพร้าว บ้านหนองขาม บ้านนาวัง  
บ้านหนองน้ าเต้าลอย บ้านโป่งล่าง และบ้านหนองสมอ เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการดัดแปรสภาพอากาศ
โดยเทคโนโลยีฝนหลวง 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติผลการเจรจาต่อรองกับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - บางซื่อ (งานสัญญาที่ ๕) 

   

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าพิธีสารว่าด้วยการปรึกษาหารือและความร่วมมือระหว่างกระทรวง
การต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับ
สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียและรัฐเอริเทรีย 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดตั้งกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....) 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติการลงนามในพิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดด้านสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืชส าหรับการส่งออกข้าวจากไทยไปจีน 

๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติร่างแนวทางการด าเนินงาน (Roadmap) ของคณะกรรมการร่วม
ด้านเทคนิคไทย - กัมพูชา 

๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นความตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารพัฒนาเอเชียโครงการ 
Community - Based Flood Risk Management and Disaster Response in the Chao Phraya Basin 

๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของ  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๗ และการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจ
เอเปค ครั้งที่ ๒๓ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุน 

๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ วันที่ ๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๓๔ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ เพ่ือใช้ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าชายเลน 

๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบจัดท าสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยาง 
 


